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Kommer virket
att räcka till?
Efter några decennier med för det mesta negativa nyheter om fabriksstängningar och nedläggelser inom
skogsindustrin, verkar vi nu gå mot en ljusare framtid.
Skogsindustrin ser åter möjligheterna inom branschen
och det pågår utredningar om nyinvesteringar inom
flere av våra större aktörer inom finsk skogsindustri.
Metsä Groups planer på en bioproduktanläggning
i Äänekoski skulle vara den största enskilda fabriksinvesteringen i Finland genom tiderna. Även UPM:s
cellulosafabriksprojekt i Kuopio är av betydande storlek. Stora Enso svarar på rådande marknadsläge med
att omvandla finpappersfabriken i Varkaus till en kartongfabrik. Med andra ord skönjer företagen framtidstro då man på bred front planerar nyinvesteringar. Om
alla planer förverkligas till fullo innebär det en ökning
av virkesbehovet med långt över 10 Mm3 på årsnivå.
Räcker virket till åt alla i så fall?
Skogsindustrin hävdar starkt att om en större del av
gagnvirket försvinner till energiändamål kommer virket inte att räcka till och då äventyras investeringsbesluten. Från skogsägarhåll har budskapet varit det motsatta, virket räcker gott och väl till. Bådas synpunkt
är förståelig och säkert även berättigad. I en rådande
marknadssituation där det råder underutbud blir industrin enligt marknadsekonomins regler tvungen att betala mera för råvaran för att erhålla den. Det ökar på
förädlingsindustrins kostnader och sätter därigenom
press på lönsamheten. För skogsägarna som idag får
nöja sig med råvarupriser som för vissa sortiment reellt
ligger på samma nivå som på 1980-talet skulle det vara
en gynnsam utveckling.
Skogarna i Finland växer enligt riksskogstaxeringen
med över 100 milj.m3 per år. Marknadsavverkningarna har legat på en nivå av ca 55 milj.m3 i många år. En
nationellt hållbar avverkningsnivå är enligt expertisen
ca 77-80 milj.m3. Alltså har vi en reserv på minst 20
milj.m3. Så ur detta perspektiv räcker virket och skogstillväxten till. Men det är nog för lättvindigt att argumentera för eller emot enbart med hjälp av dylik enkel
matematik.
För att avverkningarna skall kunna ökas på årsni-

Ledare: Otto von Frenckell

vå så att det motsvarar eventuella nyinvesteringars behov kommer det att krävas en hel del jobb, inte minst
av skogsaktörerna. Det gäller att aktivera skogsägarna
både till avverkningar men även till olika skogsvårdande åtgärder, för att virkestillgångarna i skogarna och
tillväxten inte skall avta. Men det är inte endast de traditionella skogsaktörerna som det ställs krav på. För
att all logistik skall fungera från stubbe till fabrik krävs
omfattande aktivitet i olika infrastrukturer. Vägnätet, likväl det lägre som det allmänna skall tåla ökade
transporter. Även järnvägen bör vara ett alternativ. En
av de största hämmande effekterna på skoglig aktivitet
finner vi i skogsfastigheternas strukturella försämring;
lägenheternas medelareal minskar och en större del är
främmande för stämpelyxans framfart. Det krävs politiska beslut som gynnar generationsväxlingar och förhindrande av lägenheternas splittring. Även bland annat skogsskydd, markplanering och olika byråkratiska
tillståndsprocesser får inte vara ett oöverstigligt hinder
för bedrivande av ett rationellt ekonomiskogsbruk.
Lokalt här vid sydkusten har vi alla förutsättningar
att bidra med vårt strå till den framtida virkesstacken.
Enligt undersökningar är utnyttjandet av våra virkestillgångar lägst i hela landet, under 60 procent av tillväxten tas tillvara. På sikt kommer detta att leda till en
försämring av både tillståndet och tillväxten om inte
utvecklingen kan brytas. Det översparas avverkningsmogna bestånd och beståndsvårdande gallringar förskjuts med följden att inom en överskådlig framtid viker trenden på tillväxten mot en negativ riktning.
Trots att de nu planerade investeringarna ligger
geografiskt rätt långt från Skogsrevirets verksamhetsområde sprider sig de positiva verkningarna likt ringar på vattnet. Men det vi mest skulle gynnas av här
på sydkusten är en investering i en såganläggning som
skulle öka efterfrågan på timmer, dessutom med fördelaktigt avstånd till många exporthamnar. Låt oss bidra
till det nyväckta investeringsintresset med att sköta väl
om våra skogar; till det är Revirets fullmaktshandel ett
konkurrenskraftigt alternativ!
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Allmän
överblick
Text: Magnus Wiksten
jämfört med föregående år. Massans
medelpris steg med fem procent. De genomsnittliga exportpriserna för sågade
varor steg med fyra procent och exportvolymen ökade med fem procent jämfört med 2013. För fanerens del ökade
exportvolymen en tiondel, priset steg
med ett par procent från 2013. Skogsindustrins lönsamhet var på det hela taget god för massa- och pappersindustrin
och nöjaktig för träproduktindustrin.
Skogsindustrins produktion ökade
totalt med ca en procent under 2014 i
Finland. Produktionen av papper och
kartong uppgick till 10,3 miljoner ton,
vilket är ett par procent mindre än
2013. Massaproduktionen var däremot
lika stor som under föregående år och
uppgick till 7,1 miljoner ton. Produktionen av sågvaror ökade med ett par
procent och uppgick 2014 till 10,6 miljoner kubikmeter. Produktionen av faner var tre procent större än 2013.

Under 2014 var marknadssituationen
för den finländska skogsindustrin som
helhet betraktad skälig i förhållande till
det allmänna ekonomiska läget. Byggverksamheten var blygsam såväl i Finland som på många exportmarknader
och efterfrågan på tryck- och skrivpapper minskade ytterligare. Marknads
situationen var dock fortsatt god inom
massa- och kartongindustrin. Den svagare euron i förhållande till dollarn förbättrade priskonkurrensen särskilt på
exportmarknaderna. Råvirkets prisutveckling var måttlig i Finland jämfört
med konkurrerande länder, vilket förbättrade den finländska skogsindustrins
verksamhetsförutsättningar.
Papprets exportvolym och exportpris sjönk i snitt med två procent, kartongens exportpris sjönk med en procent

Skogsskötsel
Skogsodlingsarealen var ungefär på
samma nivå som året innan och reviret förmedlade ca 1,38 miljoner plantor.
Markberedningsarealen ökade en aning
under år 2014 och uppgick till totalt 1
207 hektar. Arealen utförd planskogsskötsel var något lägre än föregående
år och uppgick till knappt 1 100 hektar.
Arealen iståndsättning av ungskog uppgick till 337 hektar. Totalt utfördes vård
av ungskog på totalt ca 1 400 hektar.

Virkeshandel
Utgående från skogsindustrins produktionsvolym ökade virkesanvändningen under 2014 med sammanlagt cirka en halv miljon kubikmeter jämfört
med föregående år, till cirka 65 miljo-

ner kubikmeter. Virkeshandeln var livlig under början av året, klart större än
förbrukningen och minskade helt enligt
förväntningarna mot slutet av året.
Virkeshandeln på revirets område
var på det hela taget mycket livlig under
2014. Reviret lyckades förmedla sina
medlemmars virke trots att mängderna blev avsevärt större än planerat. Virkeshandeln överskuggades av en ständig knapphet beträffande efterfrågan
på vissa virkessortiment. Redan i februari meddelade industrin att behovet av
bl.a. grantimmer kommer att minska
radikalt. Under hela året var efterfrågan
på grantimmer otillräcklig i hemlandet.
Genom ett flertal exportaffärer kunde
ca 30 000 m3 grantimmer exporteras
till köpare utomlands.
Drivningsförhållandena under vintern 2014 var goda, men vintern var alldeles för kort. Vintern började sent och
tog tidigt slut. Vårvinterns goda drivningsförhållanden varade en dryg månad kortare än normalt. Under sommaren och hösten var föret för det mesta
bra. I slutet av året var nederbördsmängderna stora och drivningsförhållandena
försämrades kraftigt. På det hela taget
kan man säga att drivningsförhållandena 2014 var ganska normala.
Revirets totala virkesförmedling bestående av såväl rundvirke som flis uppgick under år 2014 till 775 226 m3. Enligt verksamhetsplanen för år 2014 var
målsättningen 650 000 m3 och reviret
förmedlade således en hel del mera än
planerat. Medelpriserna på gran- och
talltimmer var något högre än året innan. På motsvarande sätt var medelpriserna för tall- och björkmassaved något
lägre än under år 2013. Under 2014 var
den nominella rotprisnivån en procent
lägre än föregående år.
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Skolning och information
Revirets tjänstemän medverkade under
året i olika kurser och möten med aktuell revirinformation. I juni deltog reviret
i en temadag gällande jord- och skogsbruk samt bioenergi på Västankvarn i
Ingå. I september medverkade reviret i
en stor skogsägarkväll i Mäntsälä med
över 800 deltagare. För skogsägarna
ordnades en gemensam skogsfärdighetstävling för hela revirområdet den
9.10 på Bosgård i Borgå. Revirtidningen utkom två gånger under året. Informationen kompletterades med artiklar i
massmedia och facktidskrifter.
Under året deltog revirets personal
i ett flertal kurser och fortbildningstillfällen. Ett återkommande tema under
2014 var den ändrade skogslagen och
de nya skogsvårdsrekommendationerna. Personalen hade möjlighet att delta
i de traditionella Skogsbrukets vinterdagar. På sommaren deltog personal och
styrelse i Skogskulturs sommarexkursion på Åland.

Fullmäktige och
styrelse 2014
Vårens fullmäktigemöte hölls den 9.4.
i Tallinn, Estland. Styrelsens ordförande Otto von Frenckell började med att
konstatera att reviret har haft ett mycket aktivt år bakom sig. De förmedlade
virkesvolymerna har varit rekordstora
och många administrativa förändringar
har förberetts. Förändringarna i lagen
om skogsvårdsföreningar kommer sannolikt att inverka på revirets ekonomi i
form av en mindre medlemsavgift. Med
tanke på revirets möjligheter att vara
medlemmarnas intressebevakare är det
dock viktigt att medlemsanslutningen är
möjligast stor. Tillsammans är vi starka.
De förändringar i lagstiftningen som
privatskogsbruket nu genomgår är antagligen de största sedan 1950-talet. Revirets stadgar har ändrats senast år 2000
i samband med senaste fusion. Då gjordes nödvändiga ändringar, men de förändringarna var små jämfört med de
förändringar som styrelsen nu föreslår.
I stadgearbetet har styrelsen utgått ifrån

att de nya stadgarna bör ge lite större
smidighet i den operativa verksamheten
utan att för den skull direkt minska på
de förtroendevaldas inflytande. Viktigt
är att stadgarna är i samklang med
arbetsrutinerna och att de går att efterfölja i praktiken.
Ordförande avslutade sitt anförande med att belysa konkurrensförhållandet mellan Sverige och Finland. Enligt
PTT har Sverige klarat sig klart bättre
och vunnit över Finland i nästan alla
avseenden. I Finland har dubbelt så
många jobb försvunnit; vi har en stor
offentlig sektor och alltför höga skatter. Den ekonomiska tillväxten är svag
i Finland medan BNP i Sverige har vuxit. Finlands valuta är i detta skede den
enda egentliga konkurrensfördelen. En
eventuell fastighetsskatt för skog skulle ytterligare försämra skogssektorns
konkurrenskraft i Finland.
Till mötesordförande valdes Kerstin
Degerth. Verksamhetsberättelsen och
bokslutet för år 2013 fastställdes och andra stadgeenliga ärenden behandlades.
Efter mötet hölls ett seminarium där
de förtroendevalda diskuterade revirets
framtida strategi, stadgar, medlemsavgift, revirets synlighet samt privatskogsbrukets organisationsförändring.
Höstmötet hölls den 10.12. på
Överby i Esbo. Under öppningen av
mötet konstaterade styrelseordföranden
Otto von Frenckell att förberedelserna för de stora utmaningar som lagför
ändringen innebär för skogsvårds
föreningarna har varit aktuella hela
året. Verksamhetsförutsättningarna för
reviret kommer att ändra i viss mån,
men vi bör dock försöka se förändringen som en positiv sak.
Virkeshandeln har varit livlig under
året, men inte helt problemfri. Den korta vintern i kombination med ett ständigt överutbud av grantimmer gjorde
att det under året har funnits många
utmaningar. Tack vare revirets engagemang och vilja att betjäna sina skogsägare har betydande mängder grantimmer under året exporterats utomlands.
Dessa exportmöjligheter har inte bara
varit av betydelse för de enskilda skogsägarna som fått sitt virke placerat, utan

detta har möjliggjort att virkeshandeln
har kunnat hållas igång hela året utan
större avbrott.
Det strategiska arbetet med att förstärka revirets positioner ute på fältet
bland medlemmarna har lyckats väl.
Under året har ett flertal nyanställningar gjorts samtidigt som uppgifterna för
en del av personalen har ändrats för att
bättre motsvara dessa personers styrkor
och kompetens. Det är ytterst viktigt att
personalen är aktiv och utåtriktad för
att revirets verksamhet också framöver
skall kunna fortsätta betjäna sina medlemmar på ett framgångsrikt sätt.
Till mötesordförande valdes Anders
Winqvist. Till revisor för revision av revirets räkenskaper och förvaltning år 2014
valdes Bengt Nyholm, CGR och till revisorssuppleant revisionssamfundet Ernst
& Young Ab. Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Otto von Frenckell, Gösta Lundström, Peter Simberg, Kaj Sjölund, Mikael Nygård, Kim Männikkö
och Stefan Selén. Till suppleanter valdes
Anna Lemström och Christian Hildén.
Efter mötet gav private banker Patrik Haglund från UB Kapitalförvaltning
Ab en marknadsöversikt samt förslag
på olika placeringsalternativ.
Styrelsen höll under året sammanlagt sju möten. Otto von Frenckell
fungerade som ordförande och Henrika
Husberg som viceordförande.

Ekonomi
Revirets ekonomi var god under år 2014
och bokslutet visar ett överskott på ca
240 000 euro (232 451 € år 2013). Intäkterna från virkesförmedling, drivning samt skogsvård och värderingar
uppgick till drygt 2 miljoner euro, vilket var drygt 320 000 euro mera än
budgeterat. Skillnaden mellan förverkligat och budgeterat beror bl.a. på att
den förmedlade virkesmängden blev ca
100 000 m3 större. Under året uppbar
reviret 690 314 euro i skogsvårdsavgifter. Den största posten på kostnadssidan är personalkostnaderna. Räknar
man ihop löner, pensioner samt sociala
kostnader uppgår summan till drygt 2,7
miljoner euro.
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- Den här väggmålningen över gårdens
ägor gjorde en kulisskonstnär som
bodde på gården under kriget

KIM MÄNNIKKÖ

Text: Torolf Finnbäck

NYVALD STYRELSEMEDLEM

Kim Männikkö sitter sin andra period
i revirfullmäktige och är ny styrelse
medlem sedan januari 2015. Kim bor i
Österby i Kyrkslätt. ”Gården Teir har
varit i släktens ägo sedan 1700-talet.
Efter kriget gick gränsen till det utarrenderade Porkkala udd endast en kilometer från gårdens huvudbyggnad. Då
var det nära att hela gården hade blivit
evakuerad för att den låg så nära gränsen!” berättar Kim. Till gården hör ca
95 hektar skogsmark, varav 20 hektar impediment, och ca 50 hektar åker.
Kim är jordbrukstekniker från Överby
lantbruksskola och arbetar som butikschef på K-lantbruk i Lojo. Om sitt arbete i den egna kommunen berättar Kim:
”Jag engagerade mig i kommunalpolitiken då jag tyckte att samhällsplaneringen började göra för stora intrång i
den enskilda markägarens beslutanderätt. Kyrkslätt är en tillväxtkommun
med ett ökande antal invånare, det vill
säga många nya viljor och åsikter. Det

började kännas som om den tidigare
lokalbefolkningens uppgift bara var att
upprätthålla ett vackert landskap åt de
nya invånarna! Påbud och restriktioner
började komma för såväl skogsbruket
som jordbruket och ingen var intresserad av primärproduktionens lönsamhet.
Jag är medlem i kommunfullmäktige
och nämnden för samhällsteknik och
försöker därifrån påverka samhällsplaneringen”. Utöver de kommunala förtroendeuppdragen sitter Kim i Nylands
svenska producentförbunds styrelse och
i Svenska lantbruksproducenters centralförbunds fullmäktige.
”Reviret har en stor uppgift som den
enskilde skogsägarens intressebevakare
då det gäller samhällsplaneringen. Det
gäller att hela tiden följa med vad som
planeras på olika nivåer och vad som
kan påverka användandet av skogen.
En stark skogsägarorganisation är också viktig då det gäller att förhandla med
skogsindustrin. I västra Nyland är det

glest mellan skogsindustrins fabriker så
det är viktigt att reviret kan förhandla
sig fram till virkesavtal som garanterar
en avsättning för skogsägarens alla virkessortiment. En fördel är förstås revirets läge vid kusten med många hamnar
som gör det möjligt att exportera virke
utomlands om virket har en dålig avsättning på den inhemska marknaden”,
säger Kim.
”På det lokala planet är en aktiv revirinstruktör med ett bra kontaktnät till
både skogsägare och olika samhällspåverkare en klar fördel. Fackmannen,
huggaren och entreprenören är de som
hamnar i blickfånget då det avverkas i
skogen. De är revirets ansikte utåt och
ansvarar att arbetet blir bra gjort och att
det kan accepteras av de övriga i samhället”, tycker Kim. På en fråga om sina fritidsintressen svarar han: ”På en gammal
gård från 1700-talet med en massa olika
byggnader behöver jag inte fundera över
vad jag skall göra på min fritid”.

7

Stefan Selén

är ny i revirets styrelse
Text: Torolf Finnbäck
Stefan har suttit med i revirets fullmäktige sedan 2005. Från och med januari
2015 är han med i revirets styrelse. Stefan bor på hemgården i Kyrkobyn i Sibbo. ”Huvudlägenheten heter Rissved,
men gårdsbruksenheten består av flere
mindre lägenheter. Totalt äger jag ca 70
hektar skog. Gårdens produktionsinriktning är spannmål och gräsutsädesodling. Jag har ett nära samarbete med
en granne där vi delar på maskinparken, han tröskar och jag sår. Skogsarbetet sköter jag delvis själv, delvis sköter reviret det som avverkningsservice
”, förklarar Stefan arbetsfördelningen. Stefan har gått skogsbrukets basår
och en ettårig huggarlinje vid Ekenäs
skogsskola. Efter Ekenäs fortsatte studierna vid Lantbruksläroverket i Åbo.
Fram till 2006 jobbade Stefan som butikschef på Agrimarket i Borgå. ”Utöver
jordbruket och skogen har jag lite vedhandel och på vintrarna är jag sysselsatt
med snöröjning på Helsingfors-Vanda
flygstation. Skogen har alltid stått mig
nära hjärtat. Jag har gradvis utökat mitt
skogsinnehav och för några år sedan
köpte jag ett mindre skogsskifte i Mäntyharju. Det har gett mig möjlighet att
se hur den lokala skogsvårdsföreningen
fungerar där. Det har varit intressant att
se hur man löser det praktiska arbetet i
andra föreningar. För att hålla föreningens verksamhet attraktiv för skogsägarna är det viktigt att de olika tjänsterna
och medlemsavgiften är rätt prissatta”,
säger Stefan. Det som Stefan ser som
en styrka i revirets verksamhet är samförsäljningen av virke. ”Genom att bjuda ut stora virkesmängder åt olika virkesköpare har reviret lyckats generera
ett bättre pris för sina medlemmars virke; även mindre partier har gått att sälja till ett vettigt pris. Det som jag själv
uppskattar är den personliga kontakten

”Det här björkbeståndet är planterat år 2000 och är nu ca 14 meter högt och har
en brösthöjdsdiameter på 11-13 centimeter!”
till den egna fackmannen. Jag tror att
många skogsägare skulle gilla att den
egna skogsfackmannen regelbundet tog
kontakt och berättade vad som borde
göras i den egna skogen. Den egna fackmannen skall kunna ge anbud på vad
de olika skogsvårdsarbetena kostar eller
vad som blir i handen efter en avverkning. Alla vill ju ha en klar bild över det

ekonomiska resultatet innan man gör
ett beslut. En bra arbetsfördelning i skogen är att fackmannen har råden och de
alternativa lösningarna och skogsägaren bestämmer vad som skall göras”,
tycker Stefan.
Sin fritid fördriver Stefan gärna på
skidor eller i samband med jakt.
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Svante Rikberg,

ny arbetsledare på reviret i Lovisa
Text: Torolf Finnbäck
Svante Rikberg sköter om avverkningarna i Lovisatrakten på Robert Anderssons och Daniel Larséns område
sedan hösten 2014. ”Mitt arbetsområde sträcker sig från Sarfsalö i sydväst
till Heinlax i öst, f.d. Pernå och Pyttis
kommuner. För tillfället har jag fyra avverkningskedjor och tre huggare igång
på mitt område. Mellan maskin- och

huggarflyttningarna hinner jag hjälpa
till med virkesmätning och avgränsande av avverkningsområden i terrängen”
förklarar Svante sina arbetsuppgifter.
Han är utexaminerad skogsbruksingenjör från Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs år 2012. Under studietiden har han
praktiserat på reviret och gjort bland
annat drivningskvalitetsgranskningar

Johan Engstrom
Verkställande direktör
0400 304 963
johan.engstrom@nyved.fi

Kaj Linden
Virkesförman
0400 304 173
kaj.linden@nyved.fi

i gallringsskogar. Svantes slutarbete i
skogsskolan handlade om drivningskvaliteten i gallringsskogar. Före sin anställning på reviret jobbade han på ett
virkesanskaffningsbolag i Östnyland.
Svante är född och uppvuxen i Lovisa,
men bor nu i Liljendal tillsammans med
sin flickvän Sara. Hans stora fritidsintresse är fotboll.

Henrik Holmberg
Virkesförman
0400 988 327
henrik.holmberg@nyved.fi

David Lundqvist
Virkesförman
040 8010401
david.lundqvist@nyved.fi
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Den förnyade lagen om finansiering
av hållbart skogsbruk (Kemera)
förenklar skogsbrukets stödsystem
Text: Lea Jylhä, skogsexpert, MTK

Målet med revideringen av Kemera-lagen var att minska byråkratin och effektivera stödsystemet. Den nya lagen
motsvarar målsättningen förhållandevis
bra. En negativ sak är att EU:s riktlinjer för statsstöd tillför en del byråkrati.
I framtiden är det inte mera möjligt att
söka finansiering i efterskott.

Vad ändrar?
Tidig vård av plantbestånd och vård av
ungskog blir två skilda arbetsslag. Stöd
kan sökas för båda arbetsslagen. Stöd
för tidig vård av plantbestånd kan fås
för röjning av plantskog som har en
höjd på 0,7-3,0 meter.
I den nya lagen har arbetsslag såsom åkerbeskogning, stubbrytning och
stamkvistning lämnats bort. Det finns
inte heller stöd för skogsförnyelse vid
naturskador längre. Med andra ord är
det bra att ha en ikraftvarande skogsförsäkring som gäller t.ex. stormskador.
Också stödet för drivning av energived
försvinner, men ihopsamling av klenvir-

ke från vård av ungskog stöds med ett
förhöjt hektarstöd.

Lagen är inte ännu
godkänd av EU
Den nya Kemera-lagen kan tas i
bruk då den fått EU-kommissionens
godkännande. Jord- och skogsbruksministeriets och kommissionens inledande förhandlingar startade i oktober och har förlöpt förvånansvärt bra.
För tillfället väntar man på tillstånd av
kommissionen att inleda den officiella
notifieringen. Efter det har kommissionen två månader tid att besluta om godkännandet av stödsystemet. Det verkar
alltså möjligt att den nya lagen kan träda ikraft i början av juli.
Finansieringsansökningar behandlas enligt den nuvarande lagen till och
med slutet av juni. Ansökningarna måste vara Finlands skogscentral tillhanda
senast den 17.4.2015 och besluten ges
senast den 30.6.2015.
I enlighet med EU-kraven kräver den

nya finansieringslagen förhandsansökan
för alla arbetsslag. Det är alltså inom
ramen för den nya lagen inte mera möjligt att söka finansiering efter att arbetet
är utfört. Man kan inte heller påbörja
arbetena innan finansieringsansökan är
inlämnad till skogscentralen. MTK och
JSM försöker tillsammans finna en lösning på hur man i vår kan förhindra det
avbrott som lagändringen medför i de
viktiga arbetena med ungskogsvården.

Arbetsslag som stöds:
–
–
–
–
–
–
–
–

Tidig vård av plantbestånd
Vård av ungskog
Vitaliseringsgödsling
Bekämpning av rotticka
Vård av torvmarksskog
Byggande av skogsväg
Miljöstöd
Projekt för vård av skogsnaturen

Viktiga datum 2015
17.4.2015 Sista dagen för inlämnandet av finansieringsansökningar som hänför sig till den gamla Kemera-lagen. Ansökningar som kommer senare förkastas.
5.6.2015 Sista dagen att lämna in utredningar som begärts för att komplettera ansökningar till skogscentralen.
30.6.2015 Sista dagen för skogscentralen att göra finansieringsbeslut som
gäller den gamla Kemera-lagen.
För redan beviljade finansieringsbeslut kan stöd betalas ut för pågående projekt till slutet av 2019. (Källa:
Skogscentralen)
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Medlemskap i Skogsreviret
ten är överlag i proportion till föreningens verksamhet. De som har en låg medlemsavgift har ofta även få
anställda och till exempel en verksamhet som inskränker sig till uppgörande av avverkningsanmälan och förmedling av plantor.
Medlemskapet i skogsreviret fortsätter automatiskt genom att man betalar medlemsavgiften till reviret. Ansökan för nya medlemmar lämnas skriftligt, t.ex. per
e-post. Medlemsansökan för gemensamt ägda fastigheter, samfund och samfällda områden kan lämnas av befullmäktigat ombud. I annat fall bör medlemsansökan
undertecknas av samtliga delägare. Medlemskapet träder i kraft då föreningens styrelse har godkänt medlemsansökan. Ansökningsblanketten hittas på revirets
hemsida www.revir.org

Hur fastställs medlemsavgiften
Medlemsavgiften fastställs årligen av revirets fullmäktige. Medlemsavgiften består av en grundavgift och en
arealavgift. Eftersom reviret även i fortsättningen kommer att erbjuda sina medlemmar tjänster med lokal förankring, som främjar lönsamheten och den hållbara användningen av skogen, så är den nya medlemsavgiften
ungefär lika stor som den tidigare skogsvårdsavgiften
och fortsättningsvis avdragbar i skogsbeskattningen.
Exempel:
Skogsvårdsavgift för 50 ha skog = 23,19 € + 3,20 €/ha
= 183,19 €
Medlemsavgift för 50 ha skog = 25,00 € + 3,00 €/ha
= 175,00 €
Uppbyggnaden av medlemsavgiften varierar hos olika skogsvårdsföreningar, men storleken på avgif-

PEFC:s gruppcertifiering är
gratis för Skogsrevirets
medlemmar

	
  

Medlemsavgift för andra
samägoformer
Medlemsavgiften är skogsfastighetsvis och medlems
kortet i olika samägoformer skickas till utsett ombud.
Om sammanslutning, dödsbo och andra samägoformer är medlemmar i reviret, kan också varje delägare
enskilt godkännas som medlem. Vill man som delägare
i t.ex. ett dödsbo dessutom vara samägande medlem/
stödmedlem i reviret, för att få ett eget medlemskort
och medlemsförmånerna till sitt förfogande, bör man
ansöka om medlemskapet av reviret. Samägande och
stödjande medlemmar har ej rösträtt vid val.

Utträde ur reviret
En medlem i reviret har rätt att när som helst utträda ur reviret genom att skriftligen anmäla om detta till föreningens styrelse, ordförande eller genom
att meddela om utträdet på revirets fullmäktigemöte.
Anmälan om utträde kan för gemensamt ägda fastigheter lämnas av befullmäktigat ombud. I annat fall förutsätts medgivande av samtliga delägare. Utträdet ur
föreningen träder i kraft omedelbart, men medlemmen
är skyldig att betala medlemsavgift till slutet av det år
då utträdet sker.

Anslutningsavgift
Anslutningsavgiften är främst avsedd att motverka
upprepade anslutningar och uppsägningar gällande
samma skogsägare. Anslutningsavgiften motsvarar tre
gånger det belopp som medlemsavgiften skulle innebära för den enskilda skogsägaren. Revirets styrelse beslutar, från fall till fall, om anslutningsavgiften skall
krävas eller inte. Anslutningsavgiften gäller inte nya
medlemmar.
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Samarbete

är skogsägarnas trygghet
Text: Stefan Borgman
Skogsreviret kommer även i fortsättningen att erbjuda sina medlemmar tjänster med lokal förankring som
främjar lönsamheten och den hållbara användningen
av skogen. Från och med årsskiftet är medlemskapet
i reviret dock frivilligt. Är man nöjd med den service man fått och fortsättningsvis vill vara med, så fortsätter medlemskapet i reviret automatiskt genom att
man betalar en medlemsavgift som ersätter den tidigare skogsvårdsavgiften. Medlemsavgiften är ungefär
lika stor som den tidigare skogsvårdsavgiften och fortsättningsvis avdragbar i skogsbeskattningen.
I början av mars får skogsägarna post från reviret
som innehåller medlemsfakturan och ett medlemskort.
I och med att skogsvårdsföreningarna i Svenskfinland
efter årsskiftet organiserat sig i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f ( SLC ), ger kortet förutom revirets egna medlemsförmåner även SLC-för-

Skogsrevirets styrelse 2015-2016
Otto von Frenckell (ordförande)

Ingå

Gösta Lundström (viceordförande)

Sibbo

Kim Männikkö

Kyrkslätt

Mikael Nygård

Lovisa

Stefan Selén

Sibbo

Peter Simberg

Raseborg

Kaj Sjölund

Mörskom

måner, såsom rådgivning i rättskyddsfrågor, bonus på
bank- och försäkringstjänster, rabatt på Tallink-Silja
och Viking Line m.m.

Skogsägaren bestämmer –
Skogsreviret verkställer
Så som hittills väljer medlemmarna i reviret också i
fortsättningen sitt fullmäktige som i sin tur väljer styrelse. Reviret har nu skyldigheter endast mot sina egna
medlemmar, vilket betyder att reviret härefter helt kan
koncentrera sig på att jobba för sina skogsägares bästa i alla lägen. Det är klart att det finns andra aktörer
inom branschen, men reviret och de övriga skogsvårdsföreningarna är de enda som utgår enbart från skogsägarens intressen. Detta gäller t.ex. virkespriset, för
faktum är att det är skogsvårdsföreningarna som upprätthåller nivån på virkespriset. Det gäller också avsättningen för alla mängder och sorter av virke, framförallt
på vårt verksamhetsområde som saknar skogsindustri
i form av större sågar, cellulosa- och pappersfabriker.

Bevakar också samhällsfrågor
Skogsreviret ställer upp för och bevakar skogsägarnas intressen också i många andra frågor. Några exempel är samhällsplanering, skattefrågor, åtgärdsförbud,
skyddskrav och rättsskydd.
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Skogsreviret
Skogsrevirets medlemmar kan, som tidigare, enligt eget gottfinnande och i vald
utsträckning anlita revirets tjänster. Enligt den förändrade lagen om skogsvårdsföreningar kan reviret nu erbjuda
sina medlemmar omfattande tjänster
till ett förmånligare pris än för icke
medlemmar. Medlemsförmånerna som
nämns nedan gäller endast medlemmar.

Medlemsförmåner
• Vår skogsfackman på området svarar på frågor i anslutning till skogsvård, -användning och –ägande
• Skogsägare får gratis lägenhetsbesök
med vår skogsfackman
• Vid virkesaffärer får medlemmar aktuell information om priser och virkesmarknadssituationen i regionen
• Elektroniska nyhetsbrev
• Tidningen Skogsreviret 2 ggr/år och
Maaseudun Tulevaisuus skogsägarnummer 4 ggr/år
• Medlemskap i den regionala PEFCcertifieringen
• Kurser, fältutfärder, skogsresor och
tillställningar samt skogsfärdighetstävlingar
• Intressebevakning på lokal- och regionalnivå: Vi följer med miljö- och
planläggningsfrågor, som kan påverka skogsägarnas möjlighet att idka
skogsbruk

SLC:s förmåner
Utöver de förmåner du får som medlem
i Skogsreviret är du också berättigad
till medlemsförmåner via Svenska lantbruksproducenternas
centralförbund
r.f (SLC). Dessa förmåner hittar du på
SLC:s hemsida www.slc.fi.

Mervärde åt din skog
Skogsreviret står till tjänst
Skogsvård
Avverkningstjänst
Virkesförmedling med konkurrenskraftiga
sortimentsvisa priser
Intresseorganisation som bevakar medlemmarnas
intressen i samband med samhällsplanering
Gratis PEFC-skogscertifiering för medlemmar
Skogsbruksplanering för medlemmar
• 15 €/ha skogsmark
• 0 €/ha tvinmark, impediment
• Ingen grundavgift
• Silvanetti-webbtjänst gratis
Värdering av fastigheter
Omfattande specialtjänster
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VI GÖR MER FÖR SKOGSÄGARNA
Av revirets fullmäktige fastställd medlemsavgift 2015
Skogsägare

Grundavgift
Arealavgift
Maximiavgift

25 €
3 €/ha
1 000 €

Stödande medlemmar och andra medlemsgrupper

25 €

OBS! Förrättningsavgifterna för medlemmar är ca 20 % förmånligare än för
icke medlemmar

Korrigering av medlemsavgift
Den tidigare skogsvårdsavgiften har i år ersatts med en medlemsavgift. Faktureringen sker nu för första gången av skogsreviret på basen av skattestyrelsens
uppgifter från 2012. Det är således möjligt att en del uppgifter är felaktiga. Ta
kontakt med din revirinstruktör eller revirets närmaste kontor vid följande fall:
➢
➢
➢
➢

Skogsarealen stämmer inte
Ägaruppgifterna är felaktiga
Samma FO-nummer har fått flera fakturor
Annat som bör ändras

DU HAR SKOGEN – VI HAR RÅDEN
354

Medlemsnr: 354005333
987654

Medlemskort 2015
I kraft 4/2016

NNM0
NM1
NM3
NM4
NM6
NM7
NM8
NM9
NM2
NK5
PC4
NK9
NL
NV2
NV4
Nk
NT
NV1
NV9
QQ3
NN0
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NQ0
NQ6
NR0
NR2
NR4
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PC8
NR7
NK7
NR1
NU0
NU7
NV0
NU1
NU2
NU3
NQ1
NX2
NX3
NX5
NY0
NY1
NX1
QQ5
NN5
QQ1
NP9
NR9
NQ2
NQ5
NY2
NN8
NR5
NX8
NX9
PA9
PA2
PA3
PA4
PA5
PA7
W8
W2
W7
W3
1
2
4
5
7
3
0 222
6
Skogsreviret
Sven Skogsägare
Aaltonen
Harriet

Vi gör mer för skogsägaren.

ogsägare

Bästa sko

ormerar vi om medlemskapet i skogsvårdsföreningen 2015. En lagändring har trätt i kraft 1.1.2015,
år grundidé oförändrad: Vi betjänar skogsägarna på vårt område med samma yrkesskicklighet som

I detta brev info
trots detta är vå
tidigare.
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Nya Råd i god skogsvård
Råden presenterar flera metoder för
att nå olika mål med skogsbruket

Text: Johnny Sved och Pentti Väisänen
Skribenterna är skogsvårdsexpert vid Tapio och har
deltagit i projektet att ta fram nya Råd i god skogsvård.
En granplantering som slyröjts i tid växer bra och är en fröjd för ögat. Slyröjningen säkerställer att den investering som gjorts
vid skogsförnyelsen ger bästa möjliga avkastning.

I samband med att skogslagen förnyades
har nya Råd i god skogsvård tagits fram
under ledning av Skogsbrukets utvecklingscentral. De nya råden följer andan i
den nya lagen svarat mot skogsägarnas
olika mål med sitt skogsbruk. Ett stort
antal skogsforskare och ledande experter inom branschen deltog i arbetet med
de nya råden. Projektet styrdes av en
ledningsgrupp och en styrgrupp. Båda
grupperna hade en bred representation
med såväl skogsägare som miljövårdsföreningar, forskningsinstitut, universitet, skogsindustrin och energiindustrin.
Resultatet är en gemensam syn på vad
som är god och hållbar skogsvård.
Råd i god skogsvård stöder skogsägarna när de ska fatta beslut om skötseln av sina skogar och är en praktisk
guide för alla skogsfackmännen. Råden visar på olika sätt att sköta skogen.
Tanken är att skogsägaren ska kunna
hitta de metoder som bäst svarar mot de

målen han satt upp för sitt skogsbruk.
Boken lyfter även fram vilka fördelar
och risker som är förknippade med olika metoder.

Klimatförändringen
påverkar skogsbruket
I råden lyfter vi fram hur klimatförändringen påverkar trädens tillväxt och hur
man kan anpassa skogsbruket. Ett varmare klimat ger som regel en högre tillväxt. I södra Finland förutspås längre
torra perioder sommartid och det finns
en klar risk för att granar som växer på
torra platser försvagas och kan angripas av olika skadegörare. Undvik gran
på torra marker när du förnyar skogen.
Längre norrut kan granen däremot dra
nytta av ett förändrat klimat. Lövträden
räknas dra mest nytta av ett varmare
klimat och därför blir vården av plantskogarna allt viktigare.

Skogsägarens mål
är ledstjärnan
Skogarna är en del av skogsägarnas totala förmögenhet och ekonomi. Skogen
kan stärka den egna ekonomin och vid
behov fungera som en buffert. När du
fattar beslut om hur du ska sköta skogen lönar det sig att se till hela din ekonomi. Även om du inte har akut behov
av pengar kan det vara ett klokt beslut
att placera om en del av det kapital som
finns bundet i de växande träden. Vilken finansiering blir förmånligare för
dig, att ta lån eller att avverka skog?
Kan jag renovera stugan eller åka på
min drömresa i år eller först om tio år?
Praktiska frågor i vardagslivet inverkar
på besluten i skogsbruket.
De flesta skogsägare har flera olika
mål med sitt skogsbruk. På olika delar
av skogsfastigheten lägger man olika
vikt vid målen. Naturvärdena kan vara
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i fokus på en del av fastigheten och på
en annan del kan ett vackert landskap
vara det viktigaste målet. På resten av
fastigheten kan betoningen ligga på virkesproduktion och god ekonomisk avkastning. Jägare är antagligen måna om
att bevara och skapa goda livsmiljöer
för viltet. I de allra flesta fall kan de olika målen kombineras på ett lyckat sätt.

Kalhyggesfritt eller
traditionellt?
Den förnyade skogslagen tillåter att
skogarna sköts som olikåldriga skogsbestånd utan tydliga föryngringsfaser.
En del skogsägare har redan länge önskat en möjlighet att gå över till ett kalhyggesfritt skogsbruk. I råden jämför
vi de olika metoderna med varandra.
Vi har väldigt få erfarenheter av kalhyggesfritt skogsbruk i praktiken och
vi manar därför till en viss försiktighet.
Det är svårt att göra tillförlitliga jämförelser av virkesproduktion och lönsamhet. De skogsbestånd som finns tillgängliga för att testa de tillväxtmodeller som
forskarna byggt upp är i praktiken samma försök som ligger till grund för modellerna.
Vi kan ändå konstatera att det är realistiskt att endast en del av ståndorterna och dagens skogsbestånd är lämpade
för kalhyggesfritt skogsbruk. En ovillkorlig förutsättning är att skogen förnyar sig naturligt. Om det inte finns ett
naturligt uppslag av plantor kommer
de grova träden som kan avverkas småningom att ta slut och skogsägarens inkomster sinar. Skogar som är angripna
av röta lämpar sig överhuvudtaget inte
för plockhuggning. Rottickan sprider
sig via trädens rotkontakter och angriper även friska träd. Kalavverkning och
byte av trädslag är det säkraste alternativet i rötskadade skogar.
Oberoende av på vilket sätt skogen sköts måste man se till de strukturer som främjar den biologiska mångfalden. Kalhyggesfritt skogsbruk leder
inte automatiskt till höga naturvärden.
För att garantera tillgången på död ved
måste grupper av sparträd lämnas både
vid plockhuggning och slutavverkning.

Skogsförnyelse kräver
flera åtgärder
Förnyelsen av en likåldrig skog börjar
med slutavverkningen och slutar med
röjning av plantskogen. Mellan dessa
finns flera åtgärder som ska utföras för
att få en produktiv ung skog.
Det är dags att förnya skogen när
slutavverkningen ger dig större nytta än
vad du får av att låta den växa vidare.
Genom att jämföra skogens årliga värdetillväxt med den mängd kapital som
finns bundet i skogsmarken och de växande träden kan du jämföra beståndets
procentuella avkastning med andra placeringar eller med räntan på lån. I råden
presenterar vi tabeller med rekommenderad diameter för förnyelse då räntekravet är 2–3 procent. Vill du betona
landskapet eller rekreation kan en betydligt längre omloppstid vara motiverad – men då ger du avkall på den ekonomiska avkastningen.
När plantorna är cirka en meter höga
säkerställer en slyröjning att det nya beståndet får en god start. Med en senare
röjning kan du reglera trädslagsblandningen och beståndstätheten så att de
lämpar sig för ståndorten och motsvarar
dina mål. Om plantskogsvården utförs
i tid hålls kostnaderna i styr. Barrträdsplantorna får en god tillväxt när de har
fritt utrymme för sina kronor. Då klarar
de sig i också i konkurrensen med lövträd. Att dra ut på tiden eller att helt försumma plantskogsvården är slöseri med
pengar. Det blir dyrt att sätta plantskogen i skick och sämre kvalitet och tillväxt ger lägre intäkter i framtiden.

Höggallring ger
mer timmer och större
intäkter
I välskötta barrträdsdominerade bestånd kan den andra och tredje gallringen utföras som höggallring. Vid höggallring avverkas förutom undertryckta
träd och träd med dålig kvalitet en del
av de grövsta träden. Medhärskande träd som är av god kvalitet och har
fina kronor drar mest nytta av gallringen. De producerar värdefullt timmer till
slutavverkningen. Förutom att höggallring ger en högre total timmerproduktion över omloppstiden är intäkterna
från gallringen märkbart högre jämfört
med en låggallring.

Naturvård enligt dina
preferenser
Som skogsägare kan du göra betydligt
mer för skogsnaturen än vad lagstiftningen kräver. I råden har vi tydligt avgränsat lagstadgade och frivilliga åtgärder från varandra. Som ett exempel på
frivilliga åtgärder kan vi nämna naturvårdande avverkningar som görs för att
garantera och höja olika naturobjekts
biologiska mångfald. I Råd i god skogsvård hittar du praktiska råd och rekommendationer för olika mål och utgångslägen.
Du hittar de nya råden på adressen
www.tapio.fi/rad-i-god-skogsvard. Du
kan också beställa dem som tryckt bok i
Tapios webbshop, www.tapio.fi.

